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kunszállási
Aki követi a híradásokat, az láthatja, ta-
pasztalhatja, hogy mindaz, amitől tavasz-
szal tartottunk a koronavírussal kapcsolat-
ban, mára sajnos valóssággá vált. A vírus 
terjedését mérsékelten tudjuk kontrollál-
ni. A cél, hogy az előttünk álló időszakot 
minél kevesebb veszteséggel vészeljük át. 
Köztudott, hogy településünket sem kímé-
li a járvány, már számos lakos, család túl 
van rajta, zömében enyhébb tünetekkel.

November 11-től újra érvénybe lép a ve-
szélyhelyzet és ezzel együtt a rendkívüli 
jogrend és emellett számos szigorító in-
tézkedés került bevezetésre, melyeket ké-
rem mindenki tartson be! 

Az egyéni felelősségünkön most sokkal 
több múlik, mint korábban! Sok apró, 
leginkább kényelmi szempontokat elő-
tétbe helyező döntés válhat életről és ha-
lálról szóló döntéssé! Kérem vegyük ezt 
nagyon komolyan!

A bejelentett intézkedések részét képező 
általános rendezvény és gyülekezés tilalom 
és a jelenlegi helyzet józan belátása után 
nem tehetünk mást, mint lemondani a kö-
vetkező időszak tervezett rendezvényeit, 
többek között az immár hagyománnyá vált 
adventi gyertyagyújtásokat is.

A cél az volna, ha a legszűkebb családi kör-
ben is, de mindenki otthonában, egészség-
ben ünnepelhesse a karácsonyt.

Almási Roland Márk, polgármester

polgármesteri  
tájékoztató kedves kunszállásiak!

Fejlesztések

megújult az iskolakerítés!
Bár jelenleg több nagyobb építéssel járó beruházás is 
folyamatban van településünkön, igyekszünk a kisebb 
problémás területekre is oda figyelni. Ilyen az iskolake-
rítés sétáló utca felöli része. Aki elsétált az iskola mellett, 
láthatta, hogy mennyire rossz, konkrétan balesetveszé-
lyes állapotban volt. Úgy láttuk, hogy a gyerekek védel-
me érdekében a kerítés cseréje nem tűr halasztást, ezért 
a teljes bontás mellett döntöttünk. A helyére pedig a ké-
peken látható, az iskola már meglévő kerítésszakaszával 
azonos típusú, időtálló és biztonságos profilos elemeket 
telepítettük. Az anyagilag nehéz időszak ellenére, terv-
szerű és takarékos gazdálkodás mellett képesek vagyunk 
az ehhez hasonló, mulasztást nem tűrő felújításokat 
önerőből finanszírozni.

Almási Roland Márk, polgármester

bács-kiskun megye 4. választókerület 
számos útjának felújításáról döntött a 

kormány, melyben kunszállás is érintett!
Magyarország Kormánya a 1744/2020. (XI.11.) Korm. határozata szerint az or-
szág 82 útszakasza újulhat meg a következő esztendőkben 157 milliárd forint 
összegben. Kunszállás is azon szerencsés települések közé tartozik, melyek be-
kerültek a programba.

Lezsák Sándor, Bács-Kiskun megye 4. választókerület országgyűlési képvi-
selője 2020 nyarán Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár-
ral közösen járta be a választókerület leginkább felújításra szoruló közútjait.  
A képviselői fogadóórákon felmerült választópolgári jelzések, illetve a telepü-
lések polgármestereinek kezdeményezései alapján, Lezsák Sándor javaslatot 
tett az arra szoruló utak felújítására.

A november 11-én megjelent határozat 
szerint Kunszállás vonatkozásában a kö-
vetkező útszakaszok újulhatnak meg 2020 
és 2022 között:

- 5302. jelű összekötő út 32+799-37+814 
km szelvények közötti szakasz felújítása, 
(Fülöpjakab/Kunszállási kereszteződés és 
az M5 autópálya között)

- 5401. jelű összekötő út 0+000-3+704 és 
5+245-6+285 km szelvények közötti sza-
kasz felújítása, (Fülöpjakab/Kunszállási 
határúttal – Kunszállás belterületét nem 
beleértve – az 5-ös főútig)

Ezáltal mind Kecskemét, mind pedig Kis-
kunfélegyháza irányába teljesen megújult 
útszakaszon tudunk majd közlekedni!

A kormánydöntés nyomán meg-
újuló utak révén Kunszállás és a 
választókerület további települé-
seinek közlekedési infrastruktú-
rája nagyfokú korszerűsödésen 
fog keresztülmenni a következő 
két esztendőben.

A Kormány pozitív döntése Lez-
sák Sándor országgyűlési képvise-
lő és a választókerület polgármes-
tereinek sikeres együttműködése, 
illetve kölcsönös munkája révén 
született meg.

Hálásan köszönjük Képviselő Úr 
közbenjárását!

Almási Roland Márk, polgármester



beszámoló a testületi ülésről kunszállási gyermekekért alapítvány

Az ösztöndíjat a kuratórium 
azoknak a középiskolai tanu-
lóknak és egyetemi hallgatók-
nak osztja ki, akik kiemelkedő 
tanulmányi eredményt érnek el, 
továbbá szociálisan is rászorul-
tak. Ebben a tanévben nem volt 
szükséges új pályázat kiírása. A 
középiskolás PÖSZMET ESZ-
TER kiérdemelte 3000 Ft/hó 

ösztöndíjának további folytatá-
sát. KÜRTI GÁBOR egyetemi 
hallgatónak, kitartó tanulmányi 
munkája eredményeként tovább-
ra is folyósítjuk az 5000 Ft/hó 
ösztöndíjat.

Gratulálunk!

Ádámné Vereb Annamária,  
kuratóriumi elnök

a nadó pál ösztöndíj megújítása
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A képviselő-testület a rendes ülését 2020. szeptember 28-án 
tartotta, melyen a képviselők dr. Czabán Edit és Tóth István 
kivételével, jelen voltak. Megalkotta a testület a szociális célú 
tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati 
rendeletét. A támogatási kérelmeket 2020. december 4. napjáig 
lehet a Hivatalban benyújtani. Formanyomtatvány rendelke-
zésre áll a Hivatalban, a családsegítőnél, a szociális gondozók-
nál. Döntöttek a képviselők az iskola balesetveszélyes állapot-
ban lévő kerítésének a felújításáról. A Fornetti üzlet mögött 
található Millenniumi Emlékmű áthelyezéséről állást foglaltak. 

A testület következő ülése 2020. október 26-án volt, melyen 
módosították az önkormányzat 2020. évi költségvetését.  
A bölcsőde épületének elhelyezésére szolgáló ingatlanon lévő 
épület elbontása kapcsán a keletkező hulladék, sitt elhelyezé-
séről döntöttek. A Képviselő-testület felkérte a Polgármestert 
árajánlat beszerzésére a Helyi Építési Szabályzat és a hozzá 
kapcsolódó mellékletek, valamint a településszerkezeti terv 
felülvizsgálata céljából.

Majd ezt követően a Faluházban folytatódott a testületi ülés, 
közmeghallgatással. Az oda látogató lakosok tájékoztatót 
hallgattak meg az önkormányzati választások óta eltelt idő-
szak alatt megvalósult és a továbbiakban várható fejlesztések-
ről, beruházásokról. Véleményt nyilváníthattak és kérdéseket 
tettek fel a Polgármester részére.

 Heródekné Szász Ágota, jegyző 

iskolai hírekiskolai Hírek

a mosolyvár Óvoda hírei
A Kunszállási Mosolyvár Óvodában zajlik az élet. A kiscso-
portos beszoktatások a végéhez közelednek. A középsősök és a 
nagycsoportosok aktívan töltik a mindennapjaikat. A gyerekek 
gyorsan kiismerték az új épületkomplexumot, alkalmazkodtak 
a fokozatosan szigorodó járványügyi intézkedésekhez (szülők 
nem kísérhetik be a gyermekeiket, reggelente lázmérés, szülői 
maszkviselés). Rugalmasan és könnyedén veszik a szabályokat. 
Nagyon várjuk, hogy a szabadon választható foglalkozások (an-
gol, néptánc, hittan, furulya, színházlátogatások…) ismét színe-
síthessék a gyermekek életét.

Gellért Emőke Anna, intézményvezető

óvodai hírek

Alig kezdtük el a tanévet és máris me-
gyei és országos sikerekről számolhatunk 
be. terjék bence 2. osztályos tanuló több 
sakkversenyen is kiválóan helyt állt. A 
Bács-Kiskun Megyei Tehetségpont sakk-
versenyén II. helyen végzett, míg a Lo-
gikusakk-XX. Dr. Bán Jenő Sakkemlék-
versenyen megszerezte a győzelmet. A 
tehetséges sakkozó felkészítője Lantos Pál 
sakk szakedző.
Néptáncosaink is kiválóan szerepeltek 
a 13. Gyermek Néptánc Gálán. agárdi 
lászló, juhász gergő kiemelt arany mi-
nősítést; agárdi zsombor, basa-szabó 
szilárd, Cseri luca, gondi gréta, szabó 
alexandra, tóth Csenge, juhász nán-
dor, kovács tibor arany minősítést; dósa 
martin, veres balázs ezüst minősítést sze-
reztek szóló tánc kategóriában. Felkészítő-
jük Varga Andreas.
A Curie Környezetvédelmi Verseny orszá-
gos döntőjét április helyett októberben ren-
dezték meg. A szabó alexandra, szécsényi 
annabella, tóth Csenge összetételű csapat 
mindenkit maga mögé utasított, az I. hellyel 
együtt megszerezték a vándorkupát. Felké-
szítőjük Ádámné Vereb Annamária.

A Kisiskolák Diákolimpia Versenyének 
megyei döntőjében mind egyéni-, mind 
csapatversenyben is sikeresek voltak spor-
tolóink. Hárompróba egyéni összetett-
ben Hegedűs lászló 4. o. tanuló és nagy 
ádám 5. o. tanuló I. helyezett lett, így részt 
vehetnek az országos döntőn. 600 m-es 
síkfutásban balogh levente 7. o. tanuló 
szintén megszerezte a győzelmet, tehát 
országos döntőbe jutott. Fiú svédváltó csa-
patunk (agárdi zsombor, vincze nándor, 
Hegedűs levente, buzder-lantos róbert) 
szintén learatta a babérokat, automatiku-
san az országos döntőbe kerültek. agárdi 
zsombor, juhász nándor, vincze nándor 
és a hárompróba fiú csapat szintén dobo-
gós helyeken végeztek. Felkészítőjük Bar-
ta-Kovács Zsófia.
Az iskolaudvaron található játszótér kö-
telező felülvizsgálatára került sor. Nyáron 
megújultak a játékok a technikai dolgozók 
ügyes, szorgos kezei által. A munkálatokat 
és a hatósági ellenőrzés díját a Kecskeméti 
Tankerületi Központ, a Szülői Közösség és 
a Diákönkormányzat támogatta.
Szeptember 25-én a Magyar Diáksport 
Napja alkalmából közösen mozogtunk, 

sportoltunk Barta-Kovács Zsófia testne-
velő irányításával.
Sikeresen lezajlott a fém- és elektronikai 
hulladékgyűjtés. Köszönjük a szülők, a la-
kosság támogatását.
Október 5-én az Állatok Világnapja zöld je-
les napon vetélkedőt, játékokat szerveztünk 
az osztályoknak, hogy felhívjuk a figyelmet 
a vadon élő és háziállataink védelmére, és 
segítsük a felelős állattartás kialakulását.
Megemlékeztünk az Aradi Vértanúkról és 
az 56’-os eseményekről.
Néhány gondolat a kialakult járványügyi 
helyzettel kapcsolatban. A fenntartó, az 
iskola vezetősége, a dolgozók mindent 
megtesznek a biztonságos környezet kiala-
kítása érdekében. Folyamatos a felületfer-
tőtlenítés, a takarítás, a fertőtlenítőszerek 
beszerzése és használata, a testhőmérsék-
letmérés. Köszönöm minden szülőnek, 
hogy az iskola intézkedési tervében foglal-
takat szigorúan betartja. Továbbra is csak 
együttműködéssel gondoskodhatunk ta-
nulóink biztonságáról.

Ádámné Vereb Annamária, intézményvezető



az idei évben a koronavírus árnyékában kialakult helyzet 
miatt csendesen emlékeztünk meg október hatodikáról ...

... és október huszonharmadikáról.

Köztudott, hogy jelen-
leg az egyik legnagyobb 
megoldásra váró fela-
dat a volt gázcserete-
leppel szembeni telkek 
forgalomképessé tétele, 
melynek alapvető fel-
tétele a közművek megléte. Mint azt 
korábban is jeleztem, mindez több tíz 
millió Ft-os kiadást jelent, mely a kö-
zelmúltban és a jelenleg futó beruhá-
zások önereje miatt nem állt rendelke-
zésre. Enélkül viszont a telkek -melyek 
megvásárlásába a település a lekötött 
betétállományának zömét invesztálta- 
forgalomképtelenek. 

A nyár folyamán a villamos közmű 
kiépítésre került, a víz azonban megol-
datlan maradt. Eddig. Ugyanis öröm-
mel jelenthetem be, hogy településünk 
a Magyar Falu program keretében 
14.999.999 Ft-ot nyert „Építési telkek 
kialakítása, közművesítése” jogcímen! 
(Ezzel együtt egy év alatt elértük a 100 
millió forintnyi megnyert pályázati 
összeget!)

Ilyen komoly mértékű segítséggel már 
képesek vagyunk befejezni a teljes 
víz-közművesítést és elérhető közel-
ségbe került a telkek értékesítésének 
lehetősége. Úgy gondolom, hogy ez 
a lépés jelentősen hozzájárul majd az 
Önkormányzat pénzügyi stabilitásá-
nak, biztonságának javításához.

A jelenlegi nehéz helyzetben azért ka-
punk jó híreket is! 

Köszönjük Lezsák Sándor Képviselő 
Úrnak a támogatást!

Almási Roland Márk, polgármester

a magyar Falu pályázatnak  
köszönhetően hamarosan  

forgalomképesek  
lesznek az új telkek 

Lassan 21. éve vezetem a csoportot. Igen 
sok minden történt ez idő alatt. 2020-ban 
a járványveszély idején telefonon tartot-
tuk a kapcsolatot egymással. Akit nem 
értem el személyesen, abban az esetben 
a családtagokkal beszéltem. Van olyan 
sorstársam, akiért őszintén aggódom a 
veszélyhelyzettel kapcsolatos intézke-
dések következményei miatt! A nyári 
enyhítéseket követően jelenleg a csoport 
találkozói ismét felfüggesztésre kerültek. 

Az elmúlt félévben az adminisztrációs 
munkám igen felszaporodott. Az alábbi 
ügyekben segítem a csoporttársainkat:
- A fogyatékossági támogatások elindí-

tása, tovább folyósításának ügyintézése
- Táppénz lejárata utáni ellátások lehető-

ségének feltérképezése
- Leszázalékolás ügymenetének segítése

Nagyon nehéz mindenkinek megfelelni, 
hiszen a jogszabályok korlátozzák a le-
hetőségeket és akad olyan, akinek nem 
tudunk érdemben segíteni.

A csoport találkozók a járvány előtti 
időszakban jó hangulatban teltek, kelle-
mes a légkör, ugyanakkor ki kell emel-
ni, hogy jellemzően az idősödő kor-
osztály érintett a mozgáskorlátozottság 
kérdésében.

Jó kapcsolatot ápolunk a polgármeste-
rekkel, Almási Rolanddal és Bodor Sán-
dorral, a háziorvosokkal Dr. Kasza Beá-
tával és Dr. Nagy Sándorral, a Bács-Kis-
kun Megyei Egyesület elnökével Hanó 
Mihály úrral és az iroda dolgozóival, 
valamint más csoportok vezetőivel. Kö-
szönjük önzetlen támogatásukat!

Szeretnénk lehetőségeinkhez mérten 
még többet segíteni sorstársainkon, 
szívesen fogadunk a csoportunkba új 
tagokat. (az éves tagdíj 1200 Ft) Kérjük 
jelentkezzenek bátran!

Kívánok mindenkinek erőt, egészséget!
Sortársi üdvözlettel: 

Babar Imréné Marika

mozgáskorlátozottak kunszállási  
csoportjának életéről
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A Faluház szervezésében Érték, Élmény kerékpáros túrán vol-
tunk szeptember-október hónapban. 
Meglátogattuk Kunszálláson a Cines Szabadidő Parkot, Kovács 
Műhelyt, Óra Múzeumot, Nemes Biokertészetet. Fülöpjakabon 
Gyöngyösi Sándor Bio gomba üzemét látogattuk meg. Köszönjük 
vendéglátóinknak a szíves fogadtatást, bemutatót, és nem utolsó 
sorban köszönjük a népes részvételt!
2020. 11. 26-ra tervezett III. Érték, Élmény kerékpárostúránk 
a Polyák Borászatba és a Gyöngyösi Mátyás Tájházba a járvá-
nyügyi helyzetre tekintettel ELMARAD! 
Bízunk benne, hogy hamarosan pótolhatjuk!

Kovácsné Kata

kedves látogatóink!
A november 11-től érvénybe lévő 484/2020 kormányrendelet 
értelmében a Petőfi Faluház és Könyvtár Kunszálláson előre-
láthatólag december 10-ig bezárja kapuit.

Előzetes egyeztetést követően lehetőség van a könyvtár előtt a 
könyvek kiadására és visszavételére, de a védelmi intézkedések 
szigorú betartásával!

További részletekkel, információkkal a későbbiekben folyama-
tosan tájékoztatást adunk Önöknek. 

A Faluház és Könyvtár Facebook-oldala aktív marad, várjuk 
Önöket szeretettel az online térben!

Megértésüket köszönjük!

Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Faluház és Könyvtár dolgozói

petőFi Faluház  
és könyvtár 

Faluházérték, élmény  
kerékpáros túra
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Október 2-án este a kiskunfélegyházi 
Móra Ferenc Művelődési Központban 
bemutatásra került a Trianon 100. év-
fordulójára rendezett SORSUNK című 
táncjáték. Az előadást Papp Nóra és 
Kátai Tibor koreografálta. A Félegy-
házi Táncszínház Tánckara, valamint 
a Padkaporos Táncegyüttes Zsongoló 
csoportja mellett a Kunszállási Csűr-
csavaró Táncegyüttes is közreműkö-
dött a táncjátékban. 

Az előadás a magyarság megpróbáltatása-
iról szól, de ékes példa az összetartozásra 
is, mert mi, anyaországi magyarok próbál-
tuk meg bemutatni elszakított testvéreink 
szenvedését. Kátai Tibi szüleitől, nagyszü-
leitől hallotta, saját bőrén tapasztalta mi-
lyen más országban magyar kisebbségben 
élni úgy, hogy nem ő költözött más or-
szágba. A más ország költözött be hozzá! 
A darab pedig a fentieken túl azért igazi 
magyar darab, mert csak mi magyarok tu-
dunk sírva vigadni!

Szikora László, az egyesület elnöke

Rendkívül átütő erejű, katartikus élmény a 
darab. A téma is felkelti az ember figyel-
mét, de maga a produkció olyan igényesen 
és művészi szinten volt kivitelezve, mely 
külön elismerést érdemel. Remélem, a kö-
zeljövőben lesz lehetőségünk Kunszállá-
son is bemutatni a táncjátékot.
Ezúton szeretnék gratulálni a rendezők-
nek, táncosoknak, közreműködőnek! 
Különösen nagy tisztelettel gratulálok a 
Csűrcsavaró Táncegyüttesnek és a darab-
ban szereplő kunszállási fiataloknak! 

Almási Roland Márk, polgármester

Csűrcsavaró néptánc egyesület

az arany alkony nyugdíjas klub aktívan töltötte  
a koraőszi napokat. 

Mindenki jól érezte magát 
és szívesen emlékezik vissza 
a jó hangulatra.

2020. 09. 29-én a fülöpjakabi Eminence kertészetbe 
kerékpáros kirándulást szerveztek, ahol őszi pompá-
jukban csodálták meg a különleges növényeket.

2020. 10. 08-án nosztalgia szüretelést tartottak a Polyák Borászatnál, 
ahol a Borászat vendégül látta a szorgos szüretelőket.
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 önkormányzati Hivatal 
Központ ................................................. 06 76 587 621/0 

e-mail: info@kunszallas.hu 
Mellékek: Polgármester ..........................  06 76 587 621/7
 Jegyző ....................................... 06 76 587 621/5 
 Titkárság, igazgatás  ............... 06 76 587 621/6 
 Pénzügy ................................... 06 76 587 621/1 
 Anyakönyv .............................. 06 76 587 621/2 
 Járási ügysegéd (hétfő du.) .....06 76 587 621/3 
 Adóügy, szociális ügyek  ........ 06 76 587 621/4 
 Gyermekjólét ............................ 06 20 626 5550 
almási roland márk polgármester .....06 20 981 8636 
tóth istván alpolgármester ...................06 30 828 6647

 közérdekű és segélyHívÓk 
Tűzoltóság ............................................112, 06 76 461 605 
Rendőrség ............................................112, 06 76 484 684 
Körzeti mb. Németh Máté ....................... 06 20 261 6588 
Polgárőrség, Faluőrség ............................. 06 20 9790 790 
Csányi György falugazdász ..................... 06 30 288 1880 

 oktatás művelődés 
Tóth Pál Általános Iskola  ........................06 76 587 635 
Mosolyvár Óvoda .....................................06 76 587 650 
Könyvtár, Faluház ....................................06 76 587 649 

  egészségÜgy  
Orvosi rendelő ..........................................06 76 580 500 
Dr. Kasza Beáta háziorvos  ....................06 20 282 5322 

www.fut-kamed.hu
Dr. Czabán Edit fogszakorvos  ..............06 30 418 2833 
Bartáné Péter-Szabó Anna védőnő .......06 70 337 1089 
Gyógyszertár .............................................06 76 378 198 
Tanyagondnoki szolgálat-Eszik Róbert ...06 70 339 2235 
Betegszállítás-Nagy József .....................06 20 226 0583 
Mentők Kiskunfélegyháza ........................................ 104 
Orvosi ügyelet Kiskunfélegyháza ...........06 76 403 104 

 szolgáltatÓk 
nkm áramszolgáltató 
Ügyfélszolgálat .........................................06 62 565 600 
Hibabejelentés  .........................................06 62 565 881 

nkm Földgázszolgáltató 
Ügyfélszolgálat .......................... 06 20/30/70/ 474 9999 
Gázszivárgás bejelentése  .........................06 80 440 141 

báCsvíz zrt. 
Ügyfélszolgálat .........................................06 76 466 622 
Hibabejelentés  .........................................06 80 200 423 
FbH np Hulladékszállítás  ..................06 30 473 5340  
Házhoz menő lomtalanítás  ...................06 20 246 3223

Könnycsepp Temetkezési Kft. ...............06 70 581 9158 
3lan internet .............................................06 76 580 580 
Posta ..........................................................06 76 587 600 

busz forgalmi iroda 
Volánbusz Kiskunfélegyháza autóbusz-áll. .+36 76 431 831 
Volánbusz Kecskeméti autóbusz-állomás .. +36 76 321 777 
MÁV Kiskunfélegyháza  ..........................06 76 461 460

Fontos teleFonszámok

kunszállási Hírek 
Kiadja: Kunszállás Község Önkormányzata
Felelős kiadó:  
Almási Roland Márk polgármester 
Szerkesztőség:  
6115 Kunszállás, Dózsa György utca 24. 
Nyomdai munkák:  
Önkormányzat gyorsnyomda, Kunszállás 
Következő lapzárta: 2020. december 20.
E-mail: hivatal@kunszallas.hu 
Készült 800 példányban.  
Kéziratokat nem őrzünk meg  
és nem küldünk vissza.

köszönet
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik  
SERES ISTVÁN temetésén 
részt vettek, sírjára virágot he-
lyeztek, fájdalmunkban velünk 
együttéreztek.

Köszönjük Kunszállás Község 
Önkormányzata dolgozóinak 
segítőkész és együttérző hoz-
záállását.

-Gyászoló család-

Csemege őrölt paprika eladó!  
Érdeklődni: Szikora Jenőné: 70/394 8188

Hirdetések

„Elcsitult a szív mely értünk 
dobogott, pihen a kéz,  
mely értünk dolgozott.”

90 évesek 
köszöntése

Szeptember 27-én 90. születés-
napja alkalmából köszöntöttük 
Pöszmeth Mihályné Marika né-
nit. Bensőséges családi körben, 
gyermekei, unokái, dédunokái 
köszöntötték az ünnepeltet. 
A legkisebbek versmondással 
készültek, nagyon megható pil-
lanatokat okozva ezzel.

November 15-én pedig szintén 
90. születésnapját ünnepelte 
Polyák Mátyás Józsefné, Erzsi-
ke néni, akit otthonában, szűk 
családi körben köszöntöttünk a 
jeles évforduló alkalmából.

Mindkettőjüknek a település 
nevében kívánok még sok bol-
dog, egészségben gazdag éveket    
szeretett családjuk körében!

Almási Roland Márk, polgármester

kedves kunszállási  
lakosok!

Ezúton szeretném megköszönni 
mindenkinek aki kitöltötte és visz-
szaküldte a lakossági kérdőívemet, 
amivel hozzájárult a szakdolgoza-
tom sikeréhez. A statisztikai ada-
tok feldolgozása megtörtént, a dip-
lomamunkámat leadtam.

Köszönettel: Dávid Beatrix


